
Lp. Zgłoszona uwaga Sposób rozpatrzenia

1.

Większość mieszkańców Raciborza nie wie co to 

jest budżet obywatelski i na jakich zasadach 

działa. Dało się to zauważyć w trakcie promocji i 

zbierania głosów dla naszego projektu. Myślę, że 

szerzej zakrojona akcja informacyjna 

przeprowadzona przez UM w przyszłym roku, 

zwłaszcza przed samym głosowaniem 

przyniosłaby efekt w postaci większej 

świadomości mieszkańców w tej materii

UM podczas II edycji BO znacznie rozszerzył kampanię 

informacyjną: rozdano około 9 tys. ulotek informacyjnych, 

rozwieszono około 200 plakatów, wydano spot informacyjny w 

lokalnych mediach i radio, informowano poprzez stronę 

internetową, media społecznościowe, prasę lokalną. W 

promocję włączyły się wszystkie filie biblioteczne, informacja 

była dostępna w miejscach publicznych (OSiR, H2O, RCK), 

odbywały sie także spotkania informacyjne. O wzroście 

świadomosci obywatelskiej w tej kwestii świadczy zwiększona 

liczba głosów (28% więcej niz w ubiegłej edycji). UM będzie 

dokładał starań aby aby z roku na rok coraz więcej 

mieszkańców wiedziało czym jest budżet obywatelski.

2.

Głosowanie na udostępnionej stronie internetowej 

za pomocą urzadzeń mobilnych typu smartphone 

jest bardzo utrudnione. Proponowałbym 

przygotowanie także wersji mobilnej strony do 

głosowania.

Problem ten został już dostrzeżony przez pracowników UM. 

Planowane jest zlecenie dostosowania strony do głosowania do 

urzadzeń mobilnych.

Należy rozważyć ograniczenie zadań w ramach 

budżetu obywatelskiego do terenów miejskich 

bądź administrowanych przez miasto

Należy dopisaćw §7 ust. 5 "Do projektow 

realizowanych na terenach przydomowych, z 

których korzystają wspólnoty mieszkaniowe, 

dołącza się uchwałę tej wspólnoty akceptującą 

projekt, podjętą większością głosów"

Z BO należy wykluczyć zadania które realizowane 

są na gruntach nie stanowiących własności gminy 

lub oddanych w użytkowanie wieczyste.

Należy wykluczyć zadania których realizacja 

planowana jest na terenie przekazanym w 

wieczyste użytkowanie, dzierżawę, użyczenie.

Należy wykluczyć tereny które zostały 

przeznaczone do sprzedaży lub na inny cel, lub w 

odniesieniu do których trwają konsultacje 

społeczne dot. zagospodaraowania terenu, 

przejęcia w dzierżawę, użyczenie.

4.

Należy usunąć klauzulę zgody na wnioskach 

stosowanych w procedurze wnoszenia projektu w 

ramach budzetu obywatelskiego

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

realizacji budżetu obywatelskiego" - zapis zostanie usunięty.

5.
W formularzu zgłoszenia zadania można zamienić 

pesel na datę urodzenia
Uwzględniono

6.
Należy włączyć remonty dróg i chodników 

procedurę BO
Nie uwzględniono

7.

Należy doprecyzować zapis dot. wykluczenia dróg, 

zapis powinien brzmieć: "nie można ralizować 

zadań które dot. bodowy/remontu dróg 

publicznych, dojazdowych, wewnętrznych, 

chodników"

Uwzględniono

Istnieje problem w zapisach regulaminu, np. 

dobrze zorganizowani strażacy wygrywają, inne 

grupy mają mniejsze przebicie

Trzeba się zastanowić, czy sprzęt dla strażaków 

powinno się kupować z BO

Z BO należy wykluczyć zadania dotyczące 

działalności odmiotów finansowanych w części lub 

w całości z budżetu gminy

8.

3.

Uwzględniono zapis: W ramach budżetu obywatelskiego nie 

można realizować zadań  których realizacja miałaby się 

odbywać na terenach nie stanowiących własności Gminy Miasta 

Racibórz, lub których realizacja miałaby się odbywać na 

terenach stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz lecz 

oddanych w użytkowanie wieczyste z wyłączeniem terenów 

zabudowy wielorodzinnej,

.

Wykluczenie konkretnego podmiotu, grupy społecznej lub grupy 

mieszkańcow z budżetu obywatelskiego zakłóciłoby ideę 

budżetu obywatelskiego, który jest "dla wszystkich 

mieszkańców". Ponadto niektóre z działań podejmowanych w 

remizach lub wokół remiz OSP są działaniami typowo dla 

mieszkańcow (np. festyny, zabawy, szkolenia). Jednocześnie 

doposażanie OSP w sprzęt nie powinno odbywać się w ramach 

budżetu obywatelskiego i jest na bieżąco realizowane przez 

Miasto. W zwiazku z czym w ramach BO uwzględniono zapis: 

nie  można realizować zadań które dotyczą ochrony 

przeciwpowodziowej, ochrony przeciwpożarowej lub 

bezpieczeństwa publicznego, w tym w szczególności 

wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości 

bojowej odpowiednich służb.  Pozostałe działania prospołeczne 

oraz wykorzystywanie remiz jako świetlic środowiskowych lub 

miejsc spotkań mieszkańców będą możliwe do realizowanai w 

ramach budżetu obywatelskiego.



 Czy na każdym podwórku ma być siłownia i plac 

zabaw?  Miasto nie będzie w stanie ich 

utrzymywać

Należy wykluczyć z realizacji projekty, które 

powielają zadania już funkcjonujące, np. place 

zabaw obok siebie

Należy racjonalnie rozmieszczać urządzenia 

zabawowe i sportowo-rekreacyjne, należy uniknąć 

umieszczania tożsamych obiektów na pobliskich 

terenach.

Należy wykluczyć zadania które nie spełniają 

wymogów gospodarności ( np. gdy podobny 

projekt w danej dzielnicy jest już zrealizowany)

Należy doprecyzować zapis "koszty 

niewspółmiernie wysokie w sosunku do wartości 

proponowanego zadania, poprawić na "projekt po 

realziacji zadania nie powinien generować 

kosztów utrzymania powyżej 20 % rocznie w 

sotsunku do całkowitej wartosci zadania.

Zapis ten jest uznaniowy, ponieważ np..Plac zabaw 100m dalej 

od istniejącego nawet jakby generował koszty utrzymania w 

wysokości 5 % to i tak jest to niewspółmiernie wysokie  więc 

każdy koszt utrzymania dwoch placów zabaw obok siebie 

będzie bezsensowny. Z drugiej strony np. tężnia solankowa z 

kosztami utrzymania na poziomie nawet 30 % kosztów realizacji 

byłaby zasadna.

10.

Do wydania w ciągu 4 lat jest 6 mln złotych, czy 

nie lepiej zatem skupić się na dwóch, trzech 

ciekawych, dużych pomysłach niż rozdrabniać się.

Nie uwzględniono

11.

Zapis §21 nie jest jasny. Czy to oznacza, że jeżeli 

wystąpią przeszkody prawne lub terenowe to 

Prezydent złamie regulamin, żeby projekt 

dopuścić do realizacji? Zapis ten jest zbyt 

uznaniowy, może wogóle go usunąć?

Zapis ten mówi o przeszkodach, które pojawiają się w trakcie 

realizacji, a niemożliwe były do wykrycia podczas weryfikacji. 

Niektóre przeszkody da się pokonać (np. angażujac dodatkowe 

środki finansowe lub dodatkowych specjalistów, zmieniając 

zakres zadania itp.), inne niemożlwie są do usunięcia i wówczas 

można zaniechać realziacji zadania. Zapis ten jest uznaniowy, 

jednak specyfika BO i różnorodność projektow nie pozawalają 

na jego doprecyzowanie. Zapis powinien pozostać, ponieważ w 

innym wypadku Prezydent nie miałby możliwości zaniechania 

realizacji projektu, trzeba by wówczas np. angażować 

dwukrotnie większe środki finansowe niż planowano (np. wieża 

widokowa).

12.

W formularzu wniosku w części "miejsce 

wykonywania projektu" należy podać adres i (a nie 

lub) nr. działki ewidencyjnej oraz (a nie lub) 

załaczyć wydruk ESIM

Nie uwzględniono. Mieszkaniec nie ma obowiązku znania 

numeracji dzialek gruntowech, rolą pracowników jest ustalenie 

konkretnej dzialki, jeżeli tego wymaga inwestycja.

13.

Dopisać, że w ramach BO nie mogą być 

realizowane projekty, których realizacja niosłaby 

za sobą wyzyko zakłócanai spokoju mieszkańców 

i porzadku publicznego (np. ciszy nocnej)

Zadania w BO z zasady mają być zgodne z wszystkimi 

obowiązującymi przepisami, co za tym idzie nie wolno zagłuszać 

ciszy nocnej lub zakłucać porządku publicznego.

14.

"Projekty ogólnomiejskie poddane głosowaniu, 

które podczas głosowania nie uzyskały 

przynajmniej 50 głosów nie będą realizowane" - 

proponuję zwiększyć liczbę głosów

Nie uwzględniono

15.

Należy zwiększyć ilość osób, które powinny 

podpisać się na liście poparcia dla projektu, co 

może zniechęcić osoby, które chca złożyć 

nietrafiony projekt, zaś na etapie weryfikacji więcej 

podpisów będzie bardziej miarodajne, że 

mieszkańcy rzeczywiście chcą tego projektu.

Nie uwzględniono

16.
Należy zastrzec, że jeden Zgłaszajacy może 

zgłosić tylko jeden projekt
Uwzględniono

17.
Należy poprawić nazwę ulicy na Króla Stefana 

Batorego
Uwzględniono

18.

"Propozycja projektu w przypadku projektów 

lokalnych może zostać zgłoszona tylko przez 

mieszkańca zamieszkałego w danej strefie" - 

zapis należy rozszerzeć o prpozycję projektów 

ogólnomiejskich

Nie uwzględniono. Zapis ten niepotrzebnie rozbudje regulamin, 

a idea zapisu i tak z niego wynika.

19.

Należy dopisać "Zgłaszanym projektem może być 

każda inicjatywa obywatelska, która przyczynia się 

do pozytywnego rozwoju miasta. Inicjatywą 

obywatelską może być w szczególnosci projekt 

zadania takiego jak: 

1) budowa, modernizacja lub remont infrastruktury 

miejskiej

2) działanie mające na celu poprawę warunków 

życia i funkcjonowania mieszkańców

3) wydarzenie o charakterze prospołecznym, 

kulturalnym, oświatowym lub sportowym

W regulaminie jest zapis, że w ramach BO mogą być 

realizowane zadania należące do zadań własnych gminy.Zapis 

ten jest krótszy i nie rozbudowuje niepotrzebnie regulaminu. 

Ponadto użytkowanie kolejnego sformułowania "inicjatywa 

obywatelska" może doprowadzić do dezinformacji, juz teraz 

mieszkańcom myli się inicjatywa lokalna i budżet obywatelski.

9.

W regulaminie budzetu obywateslkiego istnieje zapis "Nie 

można realizować zadań które po realizacji generowałyby 

koszty utrzymania niewspółmiernie  wysokie w stosunku do 

wartości zaproponowanego zadania". W zwiazku z powyższym 

budowa placu zabaw obok już istniejącego jest równoznaczna z 

ponoszeniem niewspółmiernie wysokich kosztów utrzymania 

inwestycji. Zapis ten wyklucza zatem brak gospodarności. 



20.

Dopisać rozdział pt. "Realizacja zadań wybranych 

w ramach procedury Budżetu obywatelskiego"

1. Wybrane do realizacji projekty zostaną 

umieszczone przez Prezydenta Miasta w projekcie 

budżetu miasta na dany rok

2. (przenieść tu postanowienia paragrafu 21 i 

paragrafu 3)

3. Za realizację wybranych projektów odpowiadają 

poszczególne wydziały/jednostku UM z 

zastrzeżeniem, ze realizacja projektów 

wymagających zajęcia nieruchomości, elementów 

infrastruktury miejskiej wymaga przez 

rozpoczęciem inwestycji sporządzenia protokołu 

przekazania jeżeli inwestycja wykonywana jest 

przez podmiot będący zarzadcą nieruchomości.

Uwzględniony zostanie zapis "Wybrane do realizacji projekty 

zostaną umieszczone w budżecie miasta".

Uporządkowane zostana zapisy par. 2, do którego przeniesione 

zostana zapisy par. 13.

21.

Dopisać rozdział "przetwarzanie danych 

osobowych"

1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu 

obywaelskiego lub udział w głosowaniu wymaga 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.

2. Administratorem danych osobowych w 

tematach budżetu obywateslkiego jest Prezydent 

Miasta Racibórz.

3. Celem zbierania danych osbowych w ramach 

budżetu obywatelskiego jest w szczególności 

możliwość zweryfikowaniaczy osoby zgłaszającej 

projekt lub uczestniczącej w głosowaniu w ramach 

budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. 

Odbiorcami tych danych będą pracownicy UM 

Racibórz oraz osoby biorące udział w opiniowaniu 

złożonych projektów.

4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w 

głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego 

mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajduja się na 

formularzu zgłoszenia zadania, liście poparcia oraz na stronie 

do głosowania. Nie ma potrzeby powielać informacji w 

regulaminie. Poza tym dostęp do danych mają wyłacznie 

pracownicy wydziału rozwoju oraz później o ile zadanie będzie 

realizowane - pracownicy wydziały odpowiedzialnego za 

realizację. Nie ma potrzeby aby dane były udostępniane komisji 

weryfikującej. 

22.

Może warto zrezygnowac z głosowania na 

papierowej karcie do głosowania - zagłosowało 11 

osób, z czego tylko 1 z powodu braku mozlwiości 

zagłosowania on- line, pozostałe z czystej 

ciekawości lub z wygody (pracownicy UM)

Głosowanie na papierowej karcie pozostanie, jednak zostanie 

przeniesienoe do BOI, co będzie wygodniejsze dla 

mieszkańców.

23.

Zapis o wyborze kolejnej propozycji z listy 

projektów w trakcie roku budżetowego może 

skutkować brakiem możliwości jej zrealizowania 

ze względu na terminy zakreślone w ustawie 

Prawo Zamówień Publicznych

Zapis zostanie poprawiony na "Prezydent może wskazać kolejny 

projekt…" na zasadzie "może" ale "nie musi". Decyzja 

Prezydenta będzie podejmowana po analizie możliwości 

realizacji kolejnego zadania w danym roku.


